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Festo semináre
a konzultácie

Firmu vidíme ako komplexnú
štruktúru, vylepšujeme
organizáciu, zosilňujeme
ľudí.

Semináre, workshopy,
hry a stretnutia expertov
Predmetné oblasti:
• Všetko o technológiách
• Návrh a vývoj
• Servis a údržba
• Vzdelávanie a semináre
• Vedenie a rozvoj zamestnancov
• Priemysel 4.0
Na naše majoritné semináre sa vzťahuje
akreditácia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
Vzdelávanie sa uskutočňuje na Slovensku
v troch školiacich strediskách.
Zároveň sa semináre dajú realizovať aj
formou online seminárov naživo.
Popri základných seminároch nám formáty
vztiahnuté na konkrétne úlohy umožňujú
aplikovať špecifický obsah, ktorý je
zameraný na individuálne pracovné
prostredie.

Zákaznícky
orientované
semináre

Spoliehame na potenciál ľudí
vo firme a dialóg vedieme na
všetkých úrovniach.

Takmer všetky semináre sa
môžu konať priamo vo vašej
spoločnosti. Popri tom je
možné kombinovať témy,
alebo špecifické požiadavky
tak, aby sedeli Vašim
špecifikám.

Podľa potreby prinášame
naše kompetencie ako
lektori, experti, alebo
procesní poradcovia. Ako
Festo Didaktik spájame
učenie a prax a tým sa
staráme o rýchlu
a udržateľnú aplikáciu.

Všetky témy je možno
odprednášať aj v Anglickom
jazyku, alebo iných
jazykoch.
Popri teórii sú ťažiskom
praktické úlohy.
Vykonávajú sa na špeciálne
vyvinutom tréningovom
vybavení s najnovšími
priemyselnými
komponentami.
Školenia
je možné vykonať v
školiacich strediskách Festo
alebo prídeme priamo do
Vašej spoločnosti
a pripravíme všetko na
realizáciu u Vás.
Radi vám vytvoríme
individuálnu ponuku.
• 02 / 49 10 49 10
• didaktika_sk@festo.com

Zhmotňujeme hodnoty,
skúsenosti a úspechy, za
ktorými stojí meno Festo.
Festo semináre a konzultácie
má viac ako 50 rokov
skúseností v oblasti
tréningov a 20 rokov
skúseností v optimalizácii
procesov. V priemere sa za
rok preškolí viac ako 40 000
účastníkov vo viac ako 40
jazykoch. Skutočnosť, že
vieme pre našich zákazníkov
úspešne vytvoriť špeciálne
tréningy a procesné zmeny
sa potvrdila v rôznych
medzinárodných projektoch.
Naši lektori majú dlhoročné
skúsenosti z priemyslu a sú
didakticky, metodicky
a rétoricky školení. Ovládajú
metódy na zvýšenie
kompetencií, ktoré dopĺňajú
aktívnymi didaktickými
metódami.
Všetky nami predkladané
riešenia sú zavedené
v našom koncerne, sú
vyskúšané a pravidelne
vylepšované.
Kvalifikácia z praxe - pre
prax.

Trendy a inovácie
Globalizácia hospodárstva, kolísanie trhov, nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, priemysel 4.0 Spoločnosti na Slovensku čelia veľkým výzvam. Často nie je čas na vlastné vyskúšanie novej koncepcie a metódy
alebo dokonca získať svoje vlastné skúsenosti.
Cielene a špecificky vás podporujeme kombináciou odborných znalostí, nahliadnutím do osvedčených
implementačných konceptov a praktických príkladov.
Využite odborné znalosti našich odborníkov v oblasti implementácie. Naučte sa osvedčené koncepty a metódy
a odzrkadlite Vaše zistenia o procesoch vo Vašej spoločnosti.

Optimalizačnia pri údržbe a prestojoch

Priemysel 4.0 - vzdelávanie a odborná príprava

Digitalizácia ponúka početné prístupy k využitiu
nových potenciálov v údržbe. A predsa sa stávajú malo
používanými. Mnoho spoločností sa obáva
vynaloženého úsilia
alebo nevidia výhody, ktoré im to prináša.

Naučíte sa prvé praktické príklady ako použiť nové učebné
pomôcky v odbornom vzdelávaní a budete s nimi
experimentovať. Diskutujte o zmysle, nezmysle a rizikách
používania nových učebných pomôcok vo vzdelávaní. Zažite
Festo učenie ako na budúcnosť zameraný formát ďalšieho
vzdelávania pre krátkodobé vzdelávanie „popri práci“.

Festo už vyvinulo rôzne individuálne digitálne riešenia
pre údržbu. Reakčné časy a časy opráv sa skrátili,
optimalizovali sa sklady s náhradnými dielmi,
operátori a údržbári sa zoznámili s digitalizáciou
a uvedomili si jej pridanú hodnotu.

Festo skúsenosti z digitalizácie
Ako pracovať ruka v ruke s robotom, intuitívne ovládať
prvky Priemyslu 4.0, kontrolovať zložité systémy s
mobilným zariadením, zhromažďovať a hodnotiť údaje
v reálnom čase.
Máme skúsenosti s prístupom k tomuto „novému
výrobnému prostrediu“, tak aby ste sa s ním zoznámili
všetkými zmyslami.
Podľa hesla „Vidieť, chytiť, zažiť, vyskúšať, pochopiť“,
Vám ukážeme technológiu, techniku za ňou, ako aj jej
implementáciu a používanie v spoločnosti.

Profitujte zo skúseností od inovatívnych spoločností na ceste
k vzdelávaniu 4.0.
➢ Priemysel 4.0

Manažment dielne
Bez vedenia na mieste sa nápady na optimalizáciu veľmi
často obmedzujú na krátkodobé, ale nie udržateľné
vylepšenia.
Zažite deň v technologickom centre Festo v Scharnhausene
a zúčastnite sa na kaskádových pohovoroch priamo v mieste
diania na dielni.

Dizajnové myslenie
Inovatívne dizajnové myslenie vyžaduje a podporuje
kolaboratívnu kreativitu, aby sa dali plnohodnotne vyriešiť
komplexné úlohy s orientáciou na zákazníka. Popritom sa
dajú využiť aj nekonvenčné spôsoby.
Spoločnosti stále viac zisťujú potenciál, ktorý sa ukrýva
v tímoch, ktoré dávajú do stredobodu pozornosti zákazníka
a tým aj človeka. Aby ste o tom získali predstavu, dáme Vám
okrem nápadov a metód aj možnosť nahliadnuť do
vybraných projektov.

Technologické centrum Festo v Scharnhausene
Hlavný závod spoločnosti Festo k téme Priemysel 4.0
v Scharnhausen-e je dôležitým impulzom pre našu ponuku školení.

Plne automatizovaná montáž ventilov
• Dve výrobné linky pre elektromagnetické ventily
• Niekoľko miliónov automaticky montovaných ventilov za rok
• Krátke cyklu pre montáž a kontrolu
• Maximálna flexibilita
• Štandardizované rozhrania výrobných buniek
• Minimalizované prípravné časy

Kolaborácia Človek-Robot
• Bezpečná spolupráca
• Roboti preberajú jednoduché úlohy
• Ergonomické pracoviská pre zamestnancov

Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky
EP111

Pneumatika sa stala neodmysliteľnou súčasťou výrobných
procesov.
Či už sa jedná o posúvanie alebo preklápanie, napínanie
alebo vytláčanie, oddeľovanie alebo uchopenie - úlohy
pneumatiky sú také početné, ako funkcie, ktoré je
potrebné realizovať vo výrobnom a montážnom procese.

V tomto seminári detailne preberiete najnovšie produkty priemyselnej pneumatiky, aktuálne nástroje a metódy využívané v
priemysle. Našou zásadou je učiť sa z reálneho sveta pre reálny svet!
Obsah
• Pohony : Valce pre rôzne úlohy
• Ventily: Rôzne typy ventilov (pneumaticky/elektricky
ovládané, konštrukcia, rôzne stredové polohy a pod.)
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• Riadenia: Pneumatické a elektrické riadenia ventilov
– Ovládanie polohy: Koncové spínače a snímače
– Ovládanie rýchlosti: Použitie škrtiacich ventilov
– Ovládanie logiky: Ventily A/ALEBO
– Ovládanie tlaku: Možnosti použitia nastaviteľných
tlakových snímačov
– Riadenie závislé od času
• Základy priemyselného elektrického riadenia:
Tlačidlá, kontakty, relé
• Základy prívodu stlačeného vzduchu:
Výroba, úprava, distribúcia
• Schématické značky (zobrazenie podľa noriem)
• Identifikácia a eliminácia porúch, vrátane
bezpečnostných aspektov
• Zníženie inštalačných nákladov – od jednotlivého
ventilu k ventilovému terminálu
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Výsledky
Účastník:
• je schopný navrhnúť, zmontovať a testovať základné
pneumatické obvody
• je schopný vykonať údržbu pneumatických
komponentov a základných riadiacich systémov
a hľadať príčinu ich poruchy
• je schopný identifikovať a opísať návrh, funkcie a
prevádzku pneumatických komponentov
• je schopný identifikovať a vysvetliť symboly
pneumatických komponentov
• je schopný interpretovať technické špecifikácie a
dáta súvisiace s pneumatickými komponentami
• pozná základy generovania stlačeného vzduchu
Predpoklady
Základné technické vzdelanie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559395

WebInfo a termíny:
Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky

Tento seminár je akreditovaný Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických
a elektropneumatických zariadeniach
EP121
Zložitejšie systémy a stroje vyžadujú rozsiahle znalosti
technológie pneumatického a elektropneumatického
riadenia. Či už pri navrhovaní, údržbe alebo odbornej
spôsobilosti. Dôkladné znalosti sú dôležité na vytvorenie
funkčných vzťahov.
Viac ako 20 spôsobov ovládania valcov - ale kedy použiť
ktorý? Ako sú štruktúrované ovládače sekvencií a čo
musím zvážiť pri používaní vákuovej technológie?
Okrem technických znalostí sú nevyhnutné aj metodické
zručnosti.
Ktorý proces sa v zariadení vykonáva? Ktorá funkcia má
problém? Ktoré komponenty ovplyvňujú túto funkciu?

Tento seminár vám umožní rozšíriť vaše odborné znalosti komplexných pneumatických systémov a zlepšiť vaše metodologické
zručnosti. Praktické cvičenia na cvičnom zariadení v nastavovaní, uvádzaní do prevádzky, hľadaní príčin poruchy a odstraňovaní
poruchy uľahčujú prenesenie poznatkov do každodennej práce.
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konštrukcia a uvedenie do činnosti pneumatických
resp. elektropneumatických zariadení
Analýza riadiacich úloh pomocou funkčných schém
Konštrukcia a funkcia pneumatických a
elektropneumatických riadení
Špeciálne pneumatické časti zariadení (ventilové
ostrovy)
Rôzne spôsoby riadenia ventilových ostrovov
Prevádzkové režimy (AUT/MAN/NOT-AUS)
Elektropneumatické a elektronické riadiace systémy
Najnovšie normy a predpisy
Praktické úlohy a systematické vyhľadávanie chýb

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559396
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WebInfo a termíny:

4

Údržba a vyhľadávanie chýb v pneumatických a
elektropneumatických zariadeniach

Tento seminár je akreditovaný Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•
•
•
•
•
•

identifikovať pneumatické, alebo
elektropneumatické riadenie
vytvárať a zapájať zložité pneumatické a
elektropneumatické obvody
hľadať a opravovať chyby na pneumatických
a elektropneumatických obvodoch
rozpoznať pneumatické komponenty a ich spojitosť
s chybami
logicky vyhľadať a efektívne odstrániť chyby na
pneumatických a elektropneumatických obvodoch
čítať zložité pneumatické a elektropneumatické
schémy

Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
poprípade absolvovanie semináru Úvod do
pneumatiky a elektropneumatiky (EP111).
Toto školenie vám umožní rozšíriť vaše odborné znalosti komplexných pneumatických
systémov a zlepšiť;
vaše metodologické zručnosti. Praktické cvičenia na cvičnom zariadení v nastavovaní, uvádzaní do prevádzky,

Intenzívne školenie pneumatiky a elektropneumatiky
P-KOMP

Údržba a opravy pneumatických systémov, ich
optimalizácia a rozšírenie je často úlohou úseku údržby. To
si vyžaduje od pracovníkov údržby na jednej strane
komplexné základné vedomosti o pneumatických a
elektropneumatických riadeniach. Na druhej strane, musia
byť schopní preniesť tieto do osobitých požiadaviek
údržby. Tento seminár vychádza z týchto požiadaviek.
Takto bude možné riešiť špecifické problémy údržby. Nami
pripravené moduly sú zamerané tak, aby reagovali na
špecifické vedomosti a vzdelávacie potreby účastníkov.

hľadaní príčin poruchy a odstraňovaní poruchy uľahčujú prenesenie poznatkov do každodennej

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kombinácia elektrického riadenia a pneumatickej
výkonovej časti
Základy stlačeného vzduchu, výroba, úprava, rozvod
Základy elektropneumatiky
Výkonové časti: valec, otočný pohon, vákuová dýza
Požitie ventilov rozdeľovacích, škrtiacich,
regulačných a senzorov
Stavba a funkcie elektrických spínačov
a elektropneumatických ventilov
Logické funkcie, časovače a počítadlá
Analýza riadiacich úloh s rôznymi druhmi pohonov
Stavba a uvedenie do prevádzky ventilových
ostrovov
Praktické cvičenia a systematické hľadanie chýb

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•
•
•
•
•
•

identifikovať pneumatické, alebo
elektropneumatické komponenty
vytvárať a zapájať pneumatické a
elektropneumatické obvody
hľadať a opravovať chyby na pneumatických
a elektropneumatických obvodoch
rozpoznať pneumatické komponenty a spojitosť
medzi nimi
čítať pneumatické a elektropneumatické schémy
identifikovať, ktoré príčiny vedú ku ktorým poruchám

Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

5 dni

Objednávacie číslo

559399
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WebInfo a termíny:
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P-KOMP - Intenzívne školenie pneumatiky a elektropneumatiky

Pneumatika – Rekapitulácia a aktualizácia
P-REKAP

Zvýšenie výkonu a dostupnosti výrobných zariadení je
podstatnou súčasťou optimalizácie a zamestnáva výrobu,
vývoj zariadení ako aj prevádzku.
Pre stabilizáciu a skrátenie cyklov, zníženie spotreby
energie a zvýšenie spoľahlivosti strojov sa často nasadzujú
nové pneumatické pohony a ventily.

Tento seminár je určený pre všetkých, ktorí si potrebujú zopakovať a rozšíriť vedomosti o pneumatike a elektropneumatike, ktoré
získali už dávnejšie.
Obsah
Obsah
• Aktualizovanie základných znalostí pneumatiky
•• Aktualizovanie
základnýchzariadení
znalostí pneumatiky
Stavba automatizovaných
s použitím
•
•
•
•
•
•
••
••
••

Stavba
automatizovaných
zariadení s použitím
aktuálnych
ventilov a pohonov
aktuálnych
ventilov
a
pohonov
Základné pneumatické obvody s cieľom šetrenia
Základnéa pneumatické
energie
minimalizácieobvody
strát s cieľom šetrenia
energie
a
minimalizácie
Ovládanie magnetickýchstrát
ventilov s ohľadom na
Ovládanie magnetických ventilov s ohľadom na
bezpečnosť
bezpečnosť
Tlakové, uzatváracie, prietokové a cestné ventily
Tlakové,
prietokové a cestné ventily
Ventilovéuzatváracie,
ostrovy
Ventilové
ostrovy
Dimenzovanie
pneumatickej výkonovej časti
Dimenzovanie
výkonovej
časti
Náklady únikovpneumatickej
a správne kladenie
vedení
Náklady
a správne kladenie vedení
Novinky vúnikov
pneumatike

••
• Novinky v pneumatike
Výsledky
Výsledky
Účastníci sa naučia:
sa naučia:
• Účastníci
identifikovať
pneumatické, alebo
•
•
•
•
••

identifikovať pneumatické,
alebo
elektropneumatické
komponenty
elektropneumatické
komponenty
vytvárať a zapájať pneumatické a
vytvárať a zapájať pneumatické
a
elektropneumatické
obvody
elektropneumatické
obvody
čítať pneumatické a elektropneumatické schémy

čítať
a elektropneumatické
nové pneumatické
smery a technológie
v pneumatike aschémy
nové
smery
a
technológie
v pneumatike a
elektropneumatike
elektropneumatike
Predpoklady
Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
Základné absolvovanie
znalosti pneumatiky
a elektropneumatiky,
poprípade
semináru Úvod
do pneumatiky a
poprípade absolvovanie
elektropneumatiky
(EP111).
semináru Úvod do pneumatiky a
elektropneumatiky (EP111).
•
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Trvanie
2 dni
Trvanie
2 dni
Objednávacie číslo
559400
Objednávacie číslo
559400
WebInfo a termíny:
WebInfo a termíny:
Pneumatika - Rekapitulácia a aktualizácia
Pneumatika - Rekapitulácia a aktualizácia

Základy pneumatiky
P100

Niekedy prinášajú jednoduché veci vysoký potenciál.
Napríklad nastavenie optimálneho tlaku stlačeného
vzduchu, alebo plynulé odstraňovanie únikov a pravidelná
údržba znečistených pneumatických pohonov.
Signifikantnú časť neplánovaných odstávok spôsobujú aj
takéto malé chyby. Tomuto by sa dalo predísť ak by
obsluha vedela predvídať a následne správnym zákrokom
zamedziť vzniku takejto situácie.

Obsah

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559394

•

Stlačený vzduch ako médium. Jeho vlastnosti a
použitie

•

Čo sa rozumie pod pneumatickým popr.
elektropneumatickým riadením?

11

WebInfo a termíny:

•

Stlačený vzduch ako riadiaci signál a výkonové
médium. Jeho správanie sa vo valcoch a ventiloch.
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Základy pneumatiky

•

Čím sú ovplyvnené pracovné rýchlosti pohybov?

•

Schémy zapojenia

•

Ktoré príčiny vedú ku ktorým poruchám?

•

Ako sa dajú vzniknuté chyby čo najskôr rozpoznať?

•

Čo robiť aby stroje pracovali s čo najmenším počtom
prestojov.

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•

identifikovať pneumatické, alebo
elektropneumatické riadenie

•

rozpoznať základné pneumatické komponenty
a spojitosť medzi nimi

•

vykonávať jednoduché nastavovania tlaku, sily
a rýchlosti

•

čítať jednoduché pneumatické schémy

•

ktoré príčiny vedú ku ktorým poruchám

Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Pneumatika pre nákupcov
P110

Profesionálna
práca
s
pneumatickými
a
elektropneumatickými prvkami si vyžaduje široké znalosti
a skúsenosti.
Ale nie všetky profesie potrebujú mať hlboké znalosti o
pneumatických prvkoch. V profesiách ako je napr.
nákupca, alebo plánovač sú potrebné len základné znalosti
týchto prvkov aby pracovník vedel posúdiť pneumatické
komponenty nie len z pohľadu ceny ale aj z pohľadu
funkcie a základných vlastností.
Tieto základné znalosti pomôžu
komunikačným nedorozumeniam.

Obsah
•

Stlačený vzduch ako médium a jeho základné
vlastnosti

•

Základné rozdelenie pneumatických komponentov

•

Pneumatické valce

•

Pneumatické ventily

•

Úpravy stlačeného vzduchu

•

Príslušenstvo k pneumatickým komponentom

•

Zapájanie jednoduchého obvodu

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•

identifikovať pneumatické komponenty

•

rozpoznať základné pneumatické komponenty, ich
funkciu a spojitosť medzi nimi

•

určiť a porovnať základné parametre potrebné pre
objednanie a dodávku

Predpoklady
Žiadne

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

P110
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WebInfo a termíny:
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Pneumatika pre nákupcov

vyvarovať

sa

Šetrenie energiou v pneumatických obvodoch
ESP100

Otázky týkajúce sa úspory energie sú stále dôležitejšie.
V továrňach, alebo dokonca v malých dielňach môže
správne využitie každého zdroja a správne dimenzovanie
a výber komponentov ušetriť značné množstvo nákladov,
času, odpadu, atď.
Stlačený vzduch je veľmi dôležitý zdroj pre priemyselnú
výrobu. Možnosti šetrenia energie t.j. stlačeného vzduchu
z produkcie sú ohromné. Ale všetko začína pozornosťou
ľudí ktorí s ním pracujú. Seminár sa zaoberá zlepšením
potenciálu v oblastiach výroby, prípravy a distribúcie
stlačeného vzduchu ako aj v pneumatických obvodoch.

Obsah

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559402

•

Cena stlačeného vzduchu

•

Cena únikov

•

Spotreba stlačeného vzduchu rôznych komponentov

15

WebInfo a termíny:

•

Cena predimenzovania a poddimenzovania
komponentov

16

Šetrenie energie v pneumatických obvodoch

•

Správne dimenzovanie pre efektívnosť

•

Oprava chýb, ktoré spôsobujú plytvanie energiou

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•

pochopiť a vyhodnotiť vzťah medzi spotrebou a
cenou za energie

•

aplikovať úsporné opatrenia v spotrebe stlačeného
vzduchu

•

opravovať chyby ktoré spôsobujú plytvanie energiou

•

aplikovať úsporné opatrenia v pneumatických
obvodoch

•

vybrať efektívne komponenty pre rôzne aplikácie

•

merať spotrebu vzduchu rôznych pneumatických
komponentov

•

zvýšiť servisný čas rôznych pneumatických
komponentov

Predpoklady
Znalosť základov pneumatiky, napr. z nášho semináru EP111
„Úvod do pneumatiky a elektropneumatiky“, alebo P100
„Základy pneumatiky“

Základy vákuovej techniky
EP152

Vákuová technika
automatizácie.

je

neodmysliteľnou

súčasťou

Pre prácu a údržbu v prevádzke potrebujete mať základné
vedomosti aj z vákuovej techniky.

Obsah

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvod do oblasti stlačeného vzduchu a vákuovej
techniky.
Základné fyzikálne vlastnosti vzduchu
Spôsoby vytvárania statického vákua (hĺbka vákua
a jeho regulácia)
Výveva a vákuový ejektor, vlastnosti, použitie
Eliminácia nevýhod vákuového ejektora
Správny rozvod a vedenie vákua
Tvorba vákuových obvodov
Prísavky a koncové stupne vákuových obvodov
Dynamický spôsob výroby vákua

Výsledky
Účastníci:
•
•
•
•
•

vedia opísať základy o vákuu
sú oboznámený s generovaním vákua a aplikáciami
vedia zvoliť komponenty pre generovanie vákua
vedia zvoliť prísavky pre rôzne priemyselne aplikácie
vedia vyhľadať chyby vo vákuových aplikáciách

Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

565916

WebInfo a termíny:
Základy vákuovej techniky

Ventilový terminál CPX
EP163

Predkonfigurované komplexné systémy s ventilovými
terminálmi a mechanickými, pneumatickými a elektrickými
komponentami prinášajú nielen mnohé výhody, ale aj nové
úlohy pre oddelenie údržby.
Tento seminár vám umožní pochopiť, ako vzájomne
spolupracujú mechanické a elektrické komponenty.
Naučíte sa tiež identifikovať a eliminovať chyby a
zoznámite sa s pomôckami pre odstraňovanie chýb.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh a funkcie troch rôznych sérii ventilových
terminálov CPX
Ventilové funkcie
Vytváranie tlakových zón
Funkčné vzťahy medzi pneumatikou a elektrickým
inžinieringom
Konfigurácia terminálu a objednávanie náhradných
dielov
Modifikácia a výmena dielov
Prispôsobivá technika elektrických prípojov
Nastaviteľne správanie zabezpečenia proti poruchám
Detekcia a eliminácia porúch
Testovanie a diagnostika

Výsledky
Účastník:
•
•
•

je oboznámený s ventilovými terminálmi CPX a
princípmi ich prevádzky
je schopný pracovať s rozhraním CPX
je schopný diagnostikovať poruchy ventilových
terminálov CPX

Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
poprípade absolvovanie semináru Úvod do pneumatiky
a elektropneumatiky (EP111).

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559389

WebInfo a termíny:
Ventilový terminál CPX

Ventilový terminál CPV
EP173

Predkonfigurované komplexné systémy s ventilovými
terminálmi a mechanickými, pneumatickými a elektrickými
komponentami prinášajú nielen mnohé výhody, ale aj nové
úlohy pre oddelenie údržby.
Tento seminár vám umožní pochopiť, ako vzájomne
spolupracujú mechanické a elektrické komponenty.
Naučíte sa tiež identifikovať a eliminovať chyby a
zoznámite sa s pomôckami pre odstraňovanie chýb.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návrh a funkcie troch rôznych sérii ventilových
terminálov CPV
17
Ventilové funkcie
Vytváranie tlakových zón
18
Funkčné vzťahy medzi pneumatikou a elektrickým
inžinieringom
Konfigurácia terminálu a objednávanie náhradných
dielov
Modifikácia a výmena dielov
Prispôsobivá technika elektrických prípojov
Nastaviteľne správanie zabezpečenia proti poruchám
Detekcia a eliminácia riadení
Testovanie a diagnostika prostredníctvom zbernice
Profibus s využitím programovateľnej jednotky

Výsledky
Účastník:
•
•
•

je oboznámený s ventilovými terminálmi CPV a
princípmi ich prevádzky
je schopný pracovať s rozhraním CPV
je schopný diagnostikovať poruchy ventilových
terminálov CPV

Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
poprípade absolvovanie semináru Úvod do pneumatiky
a elektropneumatiky (EP111).

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559388

WebInfo a termíny:
Ventilový terminál CPV

Design 1 – Efektívne plánovanie a konštrukcia
v pneumatických a riadiacich systémoch
P122 Design 1

Nesprávne dimenzovanie vedie k vyšším nákladom,
zníženie kvality a ďalšie problémy.
Tento seminár pokrýva základné riešenia pre správne
dimenzovanie s použitím reálnych príkladov čím Vám
umožní plánovať, navrhovať a optimalizovať pneumatické
systémy.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimálne dimenzovanie a výber materiálov pre
pneumatickú sieť
Kvalita stlačeného vzduchu pre rôzne aplikácie
Funkcia dizajn úpravnej jednotky, pomalý nábeh tlaku
Návrh pneumatických systémov od úpravnej jednotky
až po pohon vrátane hadíc a rýchlospojok
Používanie výpočtového softvéru ProPneu
Rôzne tlaky pre vysúvanie a zasúvanie valcov
Redukcia montážnych nákladov – od samostatného
ventilu k terminálom
Ventilové terminály, spôsob výberu

Výsledky
Účastníci sa naučia
•
•
•
•

kľúčové vlastnosti efektívneho dizajnu od výroby
stlačeného vzduchu až po pohony
používať návrhové softvéry pre optimalizáciu návrhu
používať kľúčové aspekty proaktívnej údržby
identifikovať a odstrániť potenciálne zdroje únikov

Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
poprípade absolvovanie semináru Úvod do pneumatiky
a elektropneumatiky (EP111).

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559391

WebInfo a termíny:
Efektívne plánovanie a konštrukcia v pneumatických a
riadiacich systémoch

Design 2 – Bezpečnosť pri konštrukcii
pneumatických riadiacich systémov
P122 Design 2

Zložitejšie zariadenia si vyžadujú rozsiahlejšie možnosti
riadenia, pričom pri aplikáciách vstupuje do konštrukcie aj
samotná bezpečnosť.
Nové smernice umožňujú priamo používať pneumatické
a elektropneumatické
komponenty
pre
zaistenie
bezpečnosti obsluhy. Naším cieľom je ukázať Vám
možnosti rozsiahlejšieho pneumatického riadenia a
základných bezpečnostných zapojení.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Účinok dĺžky, priemeru hadíc a spojov na rýchlosti
valcov
Metódy tvorby rozsiahlych riadení a ich realizácia
Vytváranie a čítanie schém zapojenia
Taktovacie reťazce
Stavba a funkcie bezpečných obvodov podľa EN ISO 13
849-1
Znižovanie rizika a bezpečnostné opatrenia podľa
nového štandardu
Prehľad kategórií
Bezpečnostné funkcie v pneumatike
Pneumatické prvky a zapojenia pre bezpečnejšie
aplikácie
Výber náhradných dielov
Výpadok a obnovenie prísunu energie
Bezpečné natlakovanie a odvetranie
Vybrané ochranné opatrenia bezpečnostne
orientovanej pneumatiky
Zamedzenie manipulácie ochranných opatrení
Pokyny k návodom na prevádzku a údržbe

Výsledky
Účastníci sa naučia
•
•
•

navrhovať zložité obvody pneumatického riadenia
čítať a vytvárať zložité schémy zapojenia
aplikovať požiadavky bezpečnosti na pneumatické
a elektropneumatické bezpečnostné obvody podľa
novej smernice a novej normy

Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
poprípade absolvovanie semináru Úvod do pneumatiky
a elektropneumatiky (EP111).

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559392

WebInfo a termíny:
Bezpečnosť pri konštrukcii pneumatických riadiacich
systémov

Bezpečnosť v pneumatike
Safety

Ochrana zdravia a bezpečnosť predstavujú kľúčové kritéria
pre pneumatické systémy. Bezpečné systémy vyžadujú
jasnú štrukturalizáciu procesov, správny výber
komponentov a obvodov s nevyhnutnými bezpečnostnými
funkciami.

Obsah
•
•
•
•
•
•

Definícia a odhad rizika
Znižovanie rizika a bezpečnostné opatrenia podľa
nového štandardu
Prehľad kategórií
Bezpečnostné funkcie v pneumatike
Pneumatické prvky a zapojenia pre bezpečnejšie
aplikácie
Príklad aplikácie nových štandardov

Predpoklady
Základné znalosti pneumatiky a elektropneumatiky,
poprípade absolvovanie semináru Úvod do pneumatiky
a elektropneumatiky (EP111).

Trvanie

1 deň

Objednávacie číslo

559392

WebInfo a termíny:
Bezpečnosť v pneumatike

Základy hydrauliky a elektrohydrauliky
EH511

Hydraulika má niekoľko výhod oproti pneumatike, a to
najmä pokiaľ ide o veľkú silu a precízne pohyby. A presne v
týchto oblastiach nachádzame pôsobenie hydrauliky.
V tomto seminári Vám poskytneme náhľad do funkčností a
technickej vybaveností. Budete kresliť a čítať schémy
zapojenia, nastavovať rýchlosť, tlak a polohu
hydraulických pohonov. Samozrejme to nebude len
pomocou teórie, ale podobne ako v ostatných seminároch,
je praktická časť dôležitá súčasť semináru.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normy k zobrazeniu strojov a schém zapojení
Konštrukcia a funkcia hydraulických systémov
zásobovania energie
Fyzikálne základy
Meranie objemového prietoku, tlaku a teploty ako
pomôcka pri vyhľadávaní chýb
Technické vybavenie a parametre ventilov a hnacích
prvkov
Čítanie a interpretácia hydraulických schém zapojení
s prihliadnutím na smer, rýchlosť, tlak a polohu
Intenzívne cvičenia pre prax:
Zapájanie obvodov podľa schém zapojení
Uvedenie do prevádzky
Základy systematického vyhľadávania chýb
Základy vyváženej hydrauliky
Zapájanie jednoduchých riadení pomocou relé

Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559448

WebInfo a termíny:
Základy hydrauliky a elektrohydrauliky

Tento seminár je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

Údržba a vyhľadávanie chýb na hydraulických
hnacích a riadiacich systémoch
EH521

Vyvarovať sa chybám, zníženie prestojov, predĺženie časov
nasadenia zariadení.
Pomocou dôkladnej údržby môžete časy nasadenia
hydraulických prvkov skoro zdvojnásobiť. Aby sme si to
lepšie mohli predstaviť: za jednu časovú jednotku nie je
potrebné použiť dva, ale už len jeden hydraulický valec.
Aby sme Vám mohli ukázať potenciál úspory,
sprostredkujeme Vám v tomto semináre vhodné
vedomosti a stratégie popr. metódy. Dôležitú úlohu
zohrávajú preventívna údržba a ošetrovanie, inšpekcia,
systematické vyhľadávanie chýb a obnova.

Obsah

•

•
•
•
•
•
•
•

Špeciálne valce, hydraulické motory, predregulované ventily,
synchronizácie, techniky ventilových spojení, systémy
zabezpečovania energií s hydraulickým akumulátorom a
regulačným čerpadlom
Odborné znalosti, komunikácia a spolupráca v pracovnej
skupine
Údržba: zvýšenie prevádzkyschopnosti zariadení na výrobu
Inšpekcia: spoznanie, meranie a ohodnotenie
opotrebovanosti zariadení
Plánovaná a výpadkom zapríčinená oprava
Intenzívne cvičenie z praxe na systematické vyhľadávanie
chýb so zabudovanými chybami a simulácia chýb na
zapojených úlohách
Znovu uvedenie do prevádzky pre optimálnu produkciu
Analýza škôd a odstránenie slabých prvkov

Výsledky
Účastníci sa naučia:

•
•
•
•
•
•

identifikovať hydraulické, alebo elektrohydraulické riadenie
vytvárať a zapájať zložité hydraulické a elektrohydraulické
obvody
hľadať a opravovať chyby na hydraulických
a elektrohydraulických obvodoch
rozpoznať hydraulické komponenty a ich spojitosť s chybami
logicky vyhľadať a efektívne odstrániť chyby na hydraulických
a elektrohydraulických obvodoch
čítať zložité hydraulické a elektrohydraulické schémy

Predpoklady

Základné znalosti hydrauliky a elektrohydrauliky,
poprípade absolvovanie semináru Základy hydrauliky a
elektrohydrauliky (EH511).

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559449

WebInfo a termíny:
Údržba a vyhľadávanie chýb na hydraulických hnacích a
riadiacich systémoch

Tento seminár je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

Základy PLC/SPS – Simatic S7
ET500

Zoznámite sa so štruktúrou a režimom prevádzky systému
Simatic S7 a naučíte sa vytvárať jednoduché logické
pridruženia a sekvenčné programy.
Kľúčovým prvkom školenia je aplikácia a manipulácia,
používanie programovacej terminológie a zohľadnenie
rôznych rozhraní medzi jednotlivými technológiami
(mechanická, pneumatická, hydraulická, elektrická a PLC).

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základná stavba riadenia SIMATIC S7
Úlohy vstupných/výstupných modulov
3 programovacie jazyky FUP, KOP a AWL
Štruktúra programu SIMATIC S7
Tvorba, nahrávanie a testovanie jednoduchých
programov
Práca s ukazovateľom stavu
Ukladanie signálu
PLC-časovač
Archivácia a dearchivácia PLC programov

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•
•
•
•
•

nakonfigurovať SIMATIC S7
uviesť ho do prevádzky
používať príkazy potrebné pre automatické riadenie
používať základné programovacie jazyky
používať softvér SIMATIC STEP7 alebo TIA portál

Predpoklady
Odporúčame základné znalosti riadiacej techniky a
ovládanie operačného systému Windows na užívateľskej
úrovni.

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559381

WebInfo a termíny:
Základy PLC/SPS – Simatic S7

Nadstavba PLC/SPS – Simatic S7
ET511

Tento seminár sa sústreďuje na proces, ktorý má byť
automatizovaný.
Materiál, ktorý je predmetom tohto semináru na pokročilej
úrovni Vám umožní realizovať automatizačné riešenia
pomocou systému Simatic.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•

Prehĺbenie základných znalostí STEP 7, alebo TIA portál
Štruktúrované programovanie
Krokové programovanie v FUP
Čítanie a normovanie analógových hodnôt
Používanie rôznych organizačných blokov
Tvorba a práca s dátovými blokmi
Definovanie premenných vo funkčných blokoch (FB) a
funkciách (FC)
• Použitie štandardných a systémových funkčných blokov
• Použitie IEC-blokov z knižnice
Výsledky
Účastníci sa naučia
• chápať a vytvárať zložité programové štruktúry
• nájsť chyby v komplexných programoch rýchlo
a efektívne
• zistiť príčiny zastavenia stroja pomocou programu v PLC
• vykonávať zmeny a dodatky v programoch ktoré
vytvorili iní
Predpoklady
Absolvovanie semináru Základy PLC/SPS S7, alebo
porovnateľné základy

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

559383

WebInfo a termíny:
Nadstavba PLC/SPS – Simatic S7

Základy elektrotechniky
E100

Elektrotechnika
je
neodmysliteľnou
súčasťou
automatizácie. Spätná väzba, riadenie, snímanie, atď. sú
časti automatizácie, ktoré sa v dnešnej dobe bez
elektrickej energie nezaobídu.
Pre prácu a údržbu na týchto častiach potrebujete mať
základné vedomosti z elektrotechniky. Poznať základné
pojmy, vedieť ako fungujú jednotlivé súčiastky a ako sa
zapájajú obvody tak aby správne fungovali. Ak Vám tieto
vedomosti chýbajú radi Vám ich doplníme na našom
seminári o základoch elektrotechniky.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo je elektrický prúd?
Čo je elektrické napätie, elektrický odpor?
Ohmov zákon
Sériové a paralelne zapojenie odporov
Meracie zariadenia a ich praktické využitie
Elektrický výkon
Konštrukcia a funkcia elektrického relé
Dióda a jej možnosti použitia v automatizačnej technike
Čo je striedavé napätie?
Kedy a ako pracuje transformátor?
Kontrola výpočtov meraniami
Kontrola meraní výpočtami
Čo je to kondenzátor?
Ako pracuje tranzistor?
Binárne signály a ich prevod
Základné bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými
obvodmi

Výsledky
Účastníci získajú základné znalosti z elektrotechniky vo vzťahu
k požiadavkám svojho pracovného nasadenia. K tomu sa
naučia funkciu a použitie dôležitých komponentov,
elektrotechnické súvislosti a základné bezpečnostné
opatrenia. Prepojenie na iné technológie ako pneumatika a
hydraulika už bude samozrejmosťou.

Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

559455

WebInfo a termíny:
Základy elektrotechniky

Senzorika
S111

Snímače sú využívané na širokú škálu funkcií
automatizovaných systémov ako je napríklad meranie
tlaku, sily a vzdialenosti, snímanie prítomnosti a/alebo
polohy obrábaných dielov a dokončenie krokov procesu.
Tento seminár vám poskytne prehľad snímacej techniky
vrátane konštrukcie a funkcie typov snímačov,
ich aplikácie a obmedzení

Obsah

Trvanie

3 dni
565669

•

Bezpečnosť práce

Objednávacie číslo

•

Funkcia snímačov v riadiacom a regulačnom procese

•

WebInfo a termíny:

Fyzikálne princípy snímačov, premena neelektrického
signálu na signál elektrický

Senzorika

•

Technické parametre snímačov ako je citlivosť, prah
citlivosti, hysterézia, dynamický rozsah a pod.

•

Snímače teploty

•

Snímače polohy a vzdialenosti

•

Snímače tlaku, hmotnosti a sily

•

Praktické cvičenia

Výsledky
Účastník
• pozná funkcie rôznych snímačov ako je napríklad
indikácia, vzdialenosti, tlak, sila a pod.
• je schopný zvoliť a inštalovať snímače v rôznych
aplikáciách
• je schopný nastaviť a kalibrovať snímače
• je schopný interpretovať technické údaje snímača
• je schopný vyhľadať príčinu chyby snímača
Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Tento seminár je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky

Úvod do mechatroniky
AUT211

V dnešnej dobe sme obklopení automatizačnými
systémami, ktoré sú kombináciou mechanického
inžinieringu, elektroniky a softvéru.
Tento seminár vám poskytne vedomosti a základy pre
zvládnutie priemyselnej automatizácie, čo vám umožní
uviesť do prevádzky, prevádzkovať, nastaviť a vykonávať
údržbu strojov.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•

Základné fyzikálne princípy
Základy mechaniky, pneumatiky a hydrauliky
Riadenie pohybu s využitím elektrického inžinieringu
Riadenie pohybu s využitím PLC
Rôzne typy snímačov a koncových spínačov
Základy servo technológie
Simulácia automatizácie výroby s využitím MPS stanice
Praktické cvičenia a hľadanie príčiny chyby

Výsledky
Účastník:
•
•
•
•
•
•
•
•

je schopný vyhľadať príčinu chyby v mechatronickom riadiacom
systéme
je schopný zmontovať a testovať základné mechatronické
obvody (pneumatická časť, elektrická časť a softvér)
je schopný inštalovať alebo vymeniť a uviesť do prevádzky
pneumatické, elektropneumatické a elektrické komponenty a
PLC
je schopný použiť diagnostický softvér ako pomoc pri hľadaní
príčiny chyby
je schopný rozpoznať a rozlišovať medzi rôznymi typmi
programovania, ktoré sú využívané v priemysle
je schopný nahrať, naprogramovať a uviesť do prevádzky
jednoduchý riadiaci systém PLC
je schopný identifikovať a opísať prevádzku pneumatických,
elektropneumatických a elektrických komponentov, PLC a
snímačov
je schopný interpretovať technické špecifikácie a dáta súvisiace
s pneumatickými, elektropneumatickými, snímacími,
elektrickými komponentami, PLC a systémami

Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

4 dni

Objednávacie číslo

565671

WebInfo a termíny:
Úvod do mechatroniky

Elektrické pohony
ED811

Mnoho rokov sa zdalo, že pneumatika je v oblasti
lineárnych a rotačných pohybov oveľa lepšia ako elektrické
pohony. Vďaka vývoju sú dnes elektrické pohony
energeticky účinnou a univerzálnou technológiou.
Stále častejšie využívanie týchto pohonov v priemysle,
ktoré si vyžaduje zvládnutie mechanických a elektrických
komponentov a softvéru, viedlo k tomu, že potrebné
zručnosti nie sú k dispozícii, čo môže mať negatívny dopad
na produktivitu.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Základy elektrických pohonov
Meracie systémy
Kontroléry, pohybové profily, polohovacie pohony
Vplyv aplikácie dát na požadovaný systém
Konfigurácia a parametrizácia osového systému
Význam momentu zotrvačnosti
Porozumenie správania riadenia
Faktory ovplyvňujúce presnosť a opakovateľnosť
Konfigurovanie elektrických pohonov

Výsledky
Účastník
• je schopný opísať funkciu krokovača, servopohonu a
polohovacieho pohonu
• je schopný opísať vzájomnú súhru mechanických a
elektrických komponentov
• pozná kritéria pre výber pohonu
• je schopný uviesť do prevádzky systém elektrického
pohonu
• je schopný lokalizovať a eliminovať jednoduché poruchy
• je schopný používať konfiguračný softvér
• je schopný zmontovať, zapnúť a konfigurovať systém
• je schopný zvoliť najvhodnejší pohon pre určitú aplikáciu
• je schopný identifikovať a eliminovať poruchy a
interpretovať chybové hlásenia
• je schopný bezpečne pracovať s elektrickým pohonom
• absolvoval praktické cvičenia
Predpoklady
Základné vedomosti z elektrotechniky a snímačov

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

562553

WebInfo a termíny:
Elektrické pohony

Metodika vyhľadávania chýb v údržbe
LT210

Poruchy na zariadeniach sú fenomén ktorý môžeme
ovplyvniť, ale nie odstrániť. Budú tu vždy, ale otázka je ako
rýchlo sme schopný ich nájsť.
Do procesu hľadania vstupuje veľa faktorov, ale ten
najdôležitejší je ľudský faktor. Je to o komunikácii,
správnom postupe a rozdelení úloh. Ak sa podarí tieto
aspekty spojiť do správneho celku výsledkom je krátky čas
potrebný na nájdenie poruchy čo priamo znižuje prestoje a
v konečnom dôsledku zlepšuje produktivitu. Ak neviete
ako na to, radi Vám na našom seminári ukážeme čo robiť
lepšie.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo spôsobuje zdržanie?
Aké situácie zdržujú proces hľadania chýb?
Úlohy v procese údržby.
Aké chyby sa môžu objaviť na elektropneumatických
zapojeniach.
Postup pri hľadaní chýb.
Metóda piatich otázok.
Reťaz riadenia.
Diagram príčin a následkov.
Hľadanie porúch na elektropneumatickej stanici s
následnou analýzou procesu a pozorovaných chýb.

Výsledky

Účastníci získajú základné znalosti z problematiky
hľadania chýb. Počas hľadania a následnej analýzy
vypozorujú konkrétne chyby ktorých sa dopustili a
pri ďalších hľadaniach ich môžu eliminovať.
Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

565686

WebInfo a termíny:
Metodika vyhľadávania chýb v údržbe

Základná elektrotechnika pre prax
E110

Elektrotechnika
je
neodmysliteľnou
súčasťou
automatizácie. Spätná väzba, riadenie, snímanie, atď. sú
časti automatizácie ktoré sa v dnešnej dobe bez elektrickej
energie nezaobídu.
Pre prácu a údržbu na týchto častiach potrebujete mať
základné vedomosti z elektrotechniky. Poznať základné
pojmy, vedieť ako fungujú jednotlivé súčiastky a ako sa
zapájajú obvody tak aby správne fungovali. Ak Vám tieto
vedomosti chýbajú radi Vám ich doplníme na našom
seminári.

Obsah

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Čo je elektrický prúd, elektrické napätie a elektrický odpor?
Ohmov zákon a elektrický výkon
Sériové a paralelne zapojenia
Meracie zariadenia a ich praktické využitie
Dióda a jej možnosti použitia v automatizačnej technike
Čo je striedavé napätie?
Kedy a ako pracuje transformátor?
Kontrola výpočtov meraniami a kontrola meraní výpočtami
Čo je to kondenzátor a ako pracuje tranzistor?
Binárne signály a ich prevod
Konštrukcia a funkcia elektrického relé a stykača
Rozdelenie elektromotorov a ich zapojenia
Základné bezpečnostné pravidlá pri práci s elektrickými
obvodmi
Základy teórie elektrotechniky, až po rozsah samostatný
elektrotechnik
Základy bezpečnosti pri elektro práci
Elektro schémy a zapojenia (siete, točivé stroje,
bezpečnostné prvky, riadenie,...)
Praktické cvičenia, úlohy
Otázky a riešenia z praxe

Výsledky
Účastníci získajú základné znalosti z elektrotechniky vo vzťahu k
požiadavkám svojho pracovného nasadenia. K tomu sa naučia
funkciu a použitie dôležitých komponentov, elektrotechnické
súvislosti a základné bezpečnostné opatrenia. Prepojenie na iné
technológie ako pneumatika a hydraulika už bude
samozrejmosťou.
Predpoklady
Všeobecné technické vzdelanie

Trvanie

3 dni

Objednávacie číslo

11952400

WebInfo a termíny:
Základná elektrotechnika pre prax

Základy PLC Allen Bradley
PLC401

Zoznámite sa so štruktúrou a režimom prevádzky systému
PLC Allen Bradley a naučíte sa vytvárať jednoduché logické
pridruženia a sekvenčné programy.
Kľúčovým prvkom školenia je aplikácia a manipulácia,
používanie programovacej terminológie a zohľadnenie
rôznych rozhraní medzi jednotlivými technológiami
(mechanická, pneumatická, hydraulická, elektrická a PLC).

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•

Základná stavba riadenia PLC Allen Bradley
Úlohy vstupných/výstupných modulov
Štruktúra PLC Allen Bradley
Tvorba, nahrávanie a testovanie jednoduchých
programov
Práca s ukazovateľom stavu
Ukladanie signálu
PLC-časovač
Archivácia a dearchivácia programov

Výsledky
Účastníci sa naučia:
•
•
•
•
•

Nakonfigurovať PLC Allen Bradley
Uviesť ho do prevádzky
Používať príkazy potrebné pre automatické riadenie
Používať základné programovacie jazyky
Používať softvér na ovládanie PLC Allen Bradley

Predpoklady
Odporúčame základné znalosti riadiacej techniky a
ovládanie operačného systému Windows na užívateľskej
úrovni.

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

565909

WebInfo a termíny:
Základy PLC Allen Bradley

Nadstavba PLC Allen Bradley
PLC411

Tento seminár sa sústreďuje na proces, ktorý má byť
automatizovaný.
Materiál, ktorý je predmetom tohto semináru na pokročilej
úrovni Vám umožní realizovať automatizačné riešenia
pomocou systému PLC Allen Bradley.

Obsah
• Prehĺbenie základných znalostí v ovládaní PLC Allen
Bradley
• Štruktúrované programovanie
• Krokové programovanie
• Čítanie a normovanie analógových hodnôt
• Používanie rôznych organizačných blokov
• Tvorba a práca s dátovými blokmi
• Definovanie premenných vo funkčných blokoch
• Použitie štandardných a systémových funkčných blokov
Výsledky
Účastníci sa naučia
• chápať a vytvárať zložité programové štruktúry
• nájsť chyby v komplexných programoch rýchlo
a efektívne
• zistiť príčiny zastavenia stroja pomocou programu v PLC
• vykonávať zmeny a dodatky v programoch ktoré
vytvorili iní
Predpoklady
Absolvovanie semináru Základy PLC Allen Bradley, alebo
porovnateľné základy

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo

561316

WebInfo a termíny:
Nadstavba PLC Allen Bradley

Hráči v Priemysle 4.0

Seminár približuje účastníkov k téme Priemysel 4.0. Na
základe osobných životných skúseností rieši dopady
digitalizácie a iných vplyvov na pracovné podmienky.
Reflexia ako základ pre proces zmeny v postoji je pre
činnosť nevyhnutná.
Okrem odovzdávania vedomostí sa školenie zameriava na
kompetencie účastníkov na riešenie problematiky
Priemyslu 4.0.

Pochopenie charakteristík a výhod Priemyslu 4.0
Obsah

Trvanie

•

Digitalizácia spoločnosti – dopad na náš súkromný
život.

•

Základné slová a „definície“ Priemyslu 4.0

•

Identifikácia šancí, vnímanie rizík a starostí
zamestnancov

•

Požiadavky spotrebiteľov a ich vplyv na priemyselnú
výrobu

•

Simulácia 4.0 – zažiť Priemysel 4.0

Výsledky
•

Účastníci získajú základné vedomosti o Priemysle 4.0.
Oboznámia sa s prichádzajúcimi zmenami a pochopia,
že sú dôležité.

•

Účastníci budú schopní sa zapojiť do diskusií k
problematike Priemyslu 4.0. Vedia o čom Priemysel 4.0
je a v dôsledku toho majú šancu poskytnúť
konštruktívny príspevok k rozvoju spoločnosti.

•

Účastníci sú povzbudení k tomu, aby sa dozvedeli viac
o Priemysle 4.0 a boli motivovaní iniciovať a realizovať
aktivity v oblasti priemyslu 4.0 a digitalizácie.

•

Účastníci vedia, čo Priemysel 4.0 pre ich spoločnosť
znamená a ktorú stratégiu Priemyslu 4.0 spoločnosť
sleduje

WebInfo a termíny:
Hráči v Priemysle 4.0

1 deň

,

Základy Priemyslu 4.0
TCM261

Rozdiel medzi priemyslom 3.0 a 4.0
Prehľad dôležitých prvkov a technológií Priemyslu 4.0

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úvod do Priemyslu 4.0
Rozdiel medzi 3. priemyselnou revolúciou
a Priemyslom 4.0
Prehľad základných prvkov a technológií Priemyslu 4.0
RFID – praktická cvičenia
HMI – praktická cvičenia
M2M komunikácia
Vertikálna a horizontálna integrácia
Sociálno-technologický vývoj a jeho dôsledky
Priemysel 4.0 Podnikové modely a vytváranie nových
obchodných nápadov
Strategické prístupy zdola nahor a zhora nadol na
zavedenie riešení Priemysle 4.0
Rozvoj kompetencií v Priemysle 4.0
Riadenie zmien v Priemysle 4.0

Trvanie

2 dni

Objednávacie číslo:

TCM261

WebInfo a termíny:
Základy Priemyslu 4.0

Technológie v Priemysle 4.0

Priemysel 4.0 je široký pojem, ktorý zaberá časti nášho
bežného, ale ja pracovného života. Technológie, ktoré sú
jeho súčasťou sú jednotlivé dieliky z ktorých sa skladá. Je
ich veľa, ale každá z nich prispieva svojou malou časťou
na splnenie úlohy.
Pochopenie ako tieto technológie fungujú je základom
pre ich implementáciu do reálneho pracovného života.

V tomto seminári Vám ukážeme hlavné technologické časti, ktoré sú pilierom Priemyslu 4.0.

Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•

Trvanie
Popis základných technológií Priemyslu 4.0
RFID ako jedna z hlavných častí identifikácie
Rozšírená realita a jej úloha v procese údržby
Smartenance – moderné riešenie organizácie údržby
Komunikácia dvoch častí zariadenia pomocou OPC UA
Integrácia modulov Plug and Produce
Výrobná dávka 1 ks cez MES systém
Automatická kontrola kvality procesu

Výsledky
Účastník
• pozná základnú funkciu a možnosti využitia technológie
RFID
• vie použiť rozšírenú realitu pri riešení úloh údržby
• je schopný vytvoriť komunikáciu medzi riadiacim
systémom a PLC s použitím OPC UA
• je schopný zmeniť funkciu zariadenia použitím modulu
Plug and Produce
• vie monitorovať výrobný proces s ohľadom na kvalitu
Predpoklady
Základné poznatky z problematiky Priemyslu 4.0 a
všeobecné technické vedomosti.

1 deň

WebInfo a termíny:
Technológie v Priemyslu 4.0

Digitalizácia v pneumatike

Moderný svet využíva stále viac digitálnych zariadení.
Tento trend sa silne etabluje aj v priemysle čo si vyžaduje
lepšie znalosti z tejto oblasti.
Ako digitalizovať pneumatiku? Čo všetko sa digitalizovať
dá a čo naopak nie? Čo so získanými informáciami a ako ich
zdieľať? Toto sú najčastejšie otázky, ktoré sú spojené
s digitalizáciou v pneumatike.

Obsah

Trvanie

• Ktoré časti pneumatického obvodu je možné digitalizovať
• Výber správneho riadenia podľa požiadaviek procesu
• Zostavenie digitalizovaného elektropneumatického
obvodu
• Nastavenie sieťovej komunikácie
• Určenie a nastavenie parametrov procesu
• Možnosti a využitie služby webservice
Výsledky
Účastník:
•
•

vie vybrať vhodný typ riadenia pre zadanú aplikáciu
vie uviesť do prevádzky elektropneumatický obvod so
snímačmi
• je schopný nastaviť konfiguráciu WLAN siete
• vie vytvoriť a skontrolovať sieťové pripojenie
• vie interpretovať namerané signály z analógového
snímača
• je schopný nastaviť tolerancie procesu podľa typu
aplikácie
Predpoklady
Základné vedomosti z oblasti elektropneumatiky,
senzoriky a programovania PLC.

1 deň

WebInfo a termíny:
Digitalizácia v pneumatike

Priemysel 4.0 a LEAN metódy v praxi
Dôsledná kombinácia teórie a praxe bola vždy základným kameňom
vzdelávania definovaného vzdelávacím centrom Festo. Na tomto pozadí
bola v roku 2019 postavená filozofia vo forme konceptu vzdelávania pod
názvom „Lernfabrik“.

+ LEAN

Implementácia metód štíhlej (Lean) výroby a rýchly rozvoj smerom k
Priemyslu 4.0 si vyžadujú posilnenie zručností v operatívnom produkčnom
prostredí, ktoré sa ťažko dá dosiahnuť formálnym vzdelávaním v „triede“.
Myšlienkou „Lernfabrik“ je čo najrealistickejšie znázorniť priemyselné
prostredie, ale tiež zabezpečiť priestor pre nové a premenlivé procesy a
tak začleniť praktické skúsenosti do procesu vzdelávania.
Nejde iba o získanie vopred určených (technických) vedomostí, ale aj o
rozvoj metodických zručností, ako sú napr. praktické riešenie problémov,
alebo tvorivosť.
„Lernfabrik“ vo vzdelávacom centre Festo je zámerne navrhnutá ako
otvorený systém, ktorý umožňuje flexibilné prostredie pre „vzdelávacie
projekty“. Pokiaľ ide o projekty tak sú úlohy, technické ciele, časové
harmonogramy, prostredie a formy vzdelávania čo najviac
prispôsobiteľné. To tiež znamená, že „Lernfabrik“ sa bude naďalej vyvíjať
a prispôsobovať a sama o sebe predstavuje systém učenia.
Štíhla (Lean) filozofia sa zameriava na zákazníka. Výroba je založená na
zákazníckom cykle a cieľom je vylúčiť procesy, ktoré sú zbytočné. Štíhle
(Lean) metódy umožňujú účastníkom neustále meniť a zlepšovať svoje
procesy a dôsledne sa prispôsobovať cyklu zákazníkov. Spokojní
zákazníci zaručujú dlhodobý obchodný úspech.

Optimalizácia s odbornými znalosťami

Údržba pre Smart Factory
Cieľom inteligentnej továrne (Smart Factory) sú čo najkratšie dodacie lehoty a schopnosť hospodárne vyrábať vo veľkosti
dávky 1 kus. Vyžaduje si to veľmi vysokú dostupnosť zariadenia. Ak je to možné, malo by sa zabrániť neplánovaným
prestojom stroja a plánované prerušenia redukovať na minimum.
Tieto výzvy sa dajú dosiahnuť iba s mimoriadne kompetentnými zamestnancami. Iba rozsiahle znalosti personálu údržby
umožňujú implementovať stratégiu údržby vhodnú pre spoločnosť, alebo výrobnú oblasť a určiť správne ukazovatele.
Lepšie schopnosti umožňujú včasné rozpoznanie anomálií, trvalé odstránenie potenciálnych príčin chyby a následné
zefektívnenie procesov.

Stretnutie expertov „Uvoľnenie optimalizačných
potenciálov v údržbe“

Digitalizácia ponúka veľa prístupov k uvoľneniu nového potenciálu v oblasti
údržby. A predsa sú stále málo používané. Mnoho spoločností sa zľaklo zdanlivých
nákladov, alebo zatiaľ nevidí výhody pre seba.
Spoločnosť Festo už vyvinula rôzne individuálne digitalizačné riešenia pre údržbu.
Reakčné a opravné časy sa skrátili, optimalizoval sa sklad náhradných dielov,
operátori a údržbári sa oboznámili s digitalizáciou a presvedčili sa o svojej pridanej
hodnote.

Školenie zamerané na prax so vzdelávacími systémami Festo Didactic

Ďalšie vzdelávanie – Fit for the future
Festo Didactic je popredným svetovým poskytovateľom vzdelávacích služieb v oblasti priemyselnej automatizácie. Portfólio
produktov a služieb ponúka učiteľom a školiteľom komplexné vzdelávacie riešenia pre všetky technologické oblasti
automatizácie výroby a procesov, ako sú pneumatika, hydraulika, elektrotechnika, výrobná technológia, strojárstvo,
mechatronika, robotika alebo digitalizácia.
„Ďalšie vzdelávanie – Fit for the future“ ponúka trénerom a učiteľom kvalifikácie priamo na vlastných produktoch od Festo
Didactic. Okrem stratégie a metódy si môžete vybrať z oblastí fluidných technológií, automatizácie výroby a elektrotechniky.

Produkty Festo Didactic a ďalšie vzdelávanie spájajú
didaktické know-how a špičkové technológie ako základ
pre duálne vzdelávanie.
Ponuka našich služieb pre Vaše potreby:
-

Bezplatné dodanie tovaru
Servis
Montáž
Uvedenie do prevádzky
Zaškolenie
Tréningy
Záruka
Demá a náhľady

Kyber-fyzikálna výrobná stanica vytvára nové trendy v
Zosieťovanej výrobe v Priemysle 4.0 a ponúka
stavebnicu Smart Factory na výučbu a výskum.

Vaše výhody pri využívaní ponuky našich služieb:
-

Priamo vo Vašej spoločnosti
2 v 1 – Kúpa hardvéru a tréningov ako balíčka
Veľkosti skupín podľa hardvéru
Pedagogicky a didakticky vyškolený tréner

MPS® – Modulárny produkčný systém pre mechatronikov.

Školiace strediská Festo Slovensko
Bratislava
Stredná priemyselná škola strojnícka
Fajnorovo nábrežie 5
811 02 Bratislava

Miesto kde nás nájdete:
mapa Bratislavského strediska

Trnava
STU Materiálovotechnologická fakulta
Botanická ul.
917 24 Trnava
Miesto kde nás nájdete:
mapa Trnavského strediska

Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 60/44
040 01 Košice

Miesto kde nás nájdete:
mapa Košického strediska

Všeobecné podmienky pre rezerváciu a účasť

Chceme, aby rezervácia miesta na
seminári bola pre vás jednoduchá a
bezproblémová.
Účasť na seminári má zabezpečiť
všetkým účastníkom maximálny možný
úžitok.
Chceme byť pre Vás vynikajúcim
poskytovateľom kvalifikačných podujatí.
Nižšie uvádzame stručný opis ako pri
tom postupujeme.

Potvrdenie objednávky
Zašleme Vám pre vaše záznamy
písomné potvrdenie rezervácie miesta
v kurze.
Zrušenie kurzu
Vyhradzujeme si právo meniť
miesto a/alebo čas podujatia
alebo zrušiť kurz.

Konzultácia a registrácia

Zrušenie účasti

Zaistite si miesto tak, že sa
zaregistrujete do semináru čo najskôr.
Počet miest je obmedzený a registrácie
sú vybavované podľa poradia
prihlásenia. No ak je seminár preplnený,
urobíme všetko preto, aby sme vám
ponúkli vhodný alternatívny termín.

Pokiaľ by u Vás nastala zmena,
môžete prihlásiť náhradných
účastníkov. Žiadame Vás, aby ste nám
zrušenie objednávky oznámili
najneskôr 10 pracovných dní pred
začiatkom seminára, inak Vám musíme
zarátať spracovateľský poplatok vo
výške 30% účastníckeho poplatku.

Naše telefonické linky sú otvorené pre
telefonické dotazy od pondelka do
piatku od 8.00 do 17.00.
Lektori

Za zrušenie účasti na seminári 5
pracovných dní pred začiatkom si
účtujeme plnú výšku ceny seminára.

Lektori Festo Didactic sú vyškolení z
hľadiska vzdelávania a didaktických
metód. Stále si udržiavajú styk s praxou,
pretože okrem výuky sú zapojení aj do
technických konzultácií a do
poskytovania podpory pri zákazníckych
projektoch.
Certifikáty
Po úspešnom absolvovaní semináru
dostanú účastníci certifikát po
úspešnom absolvovaní kurzu, ktorý je
medzinárodne uznávaný v odbore.

Kde nás nájdete
Festo spol. s r.o.
Didaktické oddelenie
(semináre a konzultácie)
Gavlovičova 1
831 03 Bratislava

02 / 49 10 49 10
Fax: 02 / 49 10 49 11
didaktika_sk@festo.com
www.festo.sk/didaktika/
Interné semináre pre firmy
Kontaktná osoba: Pavol Filo
Telefón: 0903 691 146
E-mail: pavol.filo@festo.com

Autorské práva
Jednoduchá online rezervácia
miest
Reprodukcia kurzových dokumentov
na neschválené
účely, pre účely rozširovania,
predaja alebo komunikácie
obsahu tretím stranám je
zakázaná.
Softvér využívaný v rámci kurzov
nesmie byť kopírovaný alebo vynášaný
z miesta konania kurzu.
Účastníci si nemôžu priniesť svoj
vlastný softvér.
Ručenie
Ručíme iba za škody, ktoré spôsobili
naši zamestnanci úmyselne alebo
v dôsledku hrubej nedbalosti. Ostatné
ručenie je vylúčené.

